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Рішення
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Логойди Володимира Михайловича
Проаналізувавши інформацію про адвоката, директора ТОВ “Закарпатліс” Логойду
Володимира Михайловича (далі – Кандидат), а також пояснення від Кандидата, що
надійшли до Громадської ради доброчесності 29.01.2019 в рамках забезпечення права
на відповідь, Громадська рада доброчесності вирішила викласти Рішення про надання
Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації щодо кандидата на посаду
судді Верховного Суду Логойди Володимира Михайловича, яке було затверджене
19.01.2019, в новій редакції.
1. Згідно з наявною інформацією у досьє, дружина Кандидата є власницею
квартири 39,2 кв.м, що розташована у м. Ужгороді, із датою набуття 21.01.2011. Відповідно до даних Єдиного державного реєстру отримувачів
субсидій Міністерства соціальної політики, за цією квартирою нарахована
діюча субсидія за скраплений газ у розмірі 4 364,75 грн, проте у декларації
відсутність будь-які кошти, отримані від здавання в оренду нерухомого майна.
В рамках забезпечення Громадською радою доброчесності права на відповідь,
Кандидат надав ґрунтовні пояснення з додатками, які частково обгрунтовують
нарахування субсидії за вказаною адресою. Зокрема, Кандидат зазначив, що у
вказаній квартирі продовжує проживати одинока рідна тітка дружини (більше
там ніхто не проживає). Оскільки вона є пенсіонером та має статус «дитини
війни», має незначний рівень доходів (лише пенсія), вона має право на
нарахування житлової субсидії, чим і скористалася. За твердженням Кандидата,
діючим законодавством (п. 2, 8 “Положення про порядок призначення житлових
субсидій” в ред. постанови КМ України №329 від 27.04.18) житлова субсидія
нараховується не щодо власника нерухомості, а щодо власника особового
рахунку на користування і сплату комунальних послуг (абонента, який
фактично проживає у житлі і споживає компослуги). Водночас, відповідно до

п.8 зазначеного Порядку (в ред. постанови КМ України №329 від 27.04.18),
житлова субсидія призначається або одному із членів домогосподарства, які
зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), або за рішенням комісії
житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не
зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у
ньому на підставі договору найму (оренди) житла (далі - орендарі), або
індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у
разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги. За рішенням
комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів
домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку),
але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди)
житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами. Також
необхідно враховувати, що мінімальна ціна договору найму(оренди) житла
визначається відповідно до 
Методики визначення мінімальної суми орендного
платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1253. При цьому мінімальна вартість
місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна встановлюється
органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких
розміщене зазначене майно з урахуванням його місцезнаходження, інших
функціональних та якісних показників. Оскільки Кандидат у своїх поясненнях
не зазначив, що рідна тітка дружини зареєстрована у вказаній квартирі, єдиним
можливим варіантом отримання нею субсидії за вказаним житлом було
укладення договору найму (оренди) житла, що тягне за собою певні наслідки,
зокрема щодо зазначення ціни такого договору та сплати відповідних
податкових платежів. Згідно з п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України від
02.12.2010 р. № 2755-VІ (далі – ПК України) до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, дохід від
надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або
користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170
ПК України. Зокрема, п.п. 170.1.5. п.170.1 визначає, що у випадку, якщо
орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, особою,
відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету,
є платник податку - орендодавець, тобто дружина Кандидата.
2. Кандидат з 2014 року є помічником–консультантом на громадських засадах
народного депутата Горвата Роберта Івановича (із фракції БПП), а з 2006 по
2010 роки був помічником депутата Закарпатської обласної ради Харути Федора
Григорович (голова постійної комісії з питань бюджету, обраний від Партії
регіонів), при цьому Кандидат багато років працює (працював) на керівних
посадах на підприємствах, засновником чи бенефіціарним власником яких є
Харута Федір Григорович або його родичі (зокрема, на посаді голови правління
ЗАТ «Закарпатліс» та директора ТОВ «Закарпатліс», генерального директора,

голови ліквідаційної комісії ЗАТ "Український транспортний альянс",
юрисконсульта і начальника відділу юридичного забезпечення та роботи з
цінними паперами у ВАТ “Закарпатінтерпорт”). Кандидат надав Громадській
раді доброчесності пояснення щодо особистих та ділових зв’язків із
зазначеними політичними діячами. Водночас, Громадська рада доброчесності
вважає вказану інформацію такою, що характеризує кандидата та може бути
використані під час його оцінювання.
3. У декларації Кандидата за 2017 рік не було задекларовано жодного автомобіля,
проте згідно досьє, Кандидат у звітному періоді двічі перетинав державний
кордон як пасажир на автомобілі Skoda superb 2013 р.в. В 2018 році Кандидатом
не подавались повідомлення про суттєві зміни в майновому стані щодо набуття
права власності на автомобіль. Водночас, згідно з наявною інформацією у досьє,
у 2018 році Кандидат перетинав державний кордон на автомобілі із тим же
державним номерним знаком як водій, що може свідчити про систематичне
користування вказаним авто. В рамках забезпечення Громадською радою
доброчесності права на відповідь, Кандидат надав ґрунтовні пояснення з
додатками щодо зазначених обставин. Зокрема, Кандидат вказав, що інформація
досьє є частково недостовірною (в частині виконання функцій водія), надав
інформацію про власника вказаного автомобіля (з додатком скан-копії
технічного паспорта на автомобіль), причини перетину вказаним автомобілем
державного кордону у якості пасажира у 2017 році виконанням професійних
обов’язків у якості службових відряджень за кордон під час надання послуг для
ТОВ «Закарпатінтерпорт» (поїздки здійснювалися до Угорщини, де товариству
належить 100% у статутному капіталі фірми Intermodaltrans Kft., м. Будапешт,
профіль - транспортно-експедиторська діяльність), а також те, що Кандидат з
літа 2001 року не здійснює керування транспортними засобами (хоча право на
управління ТЗ маю з 1997 року). Причини вказівки Кандидата в якості водія
даного транспортного засобу у 2018 році при перетині державного кордону
йому не відомі. Також, Кандидат зазначив, що транспортних засобів як
української, так і іноземної реєстрації у власності чи на будь-якому іншому
речовому праві, а також у фактичному користуванні (як водій) ані він, ані його
дружина, не має.
Додатки:
1. Пояснення Кандидата на звернення Громадської Ради доброчесності від
19.01.2019 (в рамках забезпечення Громадською Радою доброчесності
права на відповідь).
Координатор
Громадської ради доброчесності

(підписано електронним цифровим підписом)

Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою рішення)
29.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила нову редакцію рішення про
надання інформації 12-ма голосами з 20 голосів членів Ради.
У голосуванні взяли участь 12 членів:
1) Валько Вадим
2) Куйбіда Роман
3) Марчук Антон
4) Остапенко Дмитро
5) Савчук Андрій
6) Середа Максим
7) Смалюк Роман
8) Стригун Дмитро
9) Соколенко Наталія
10) Сухоставець Роман
11) Шепель Тарас
12) Яким'як Олег
Координатор
Громадської ради доброчесності 

(підписано електронним цифровим підписом)

